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Thực hiện biện pháp khẩn cấp 

Công bố ngày 17 tháng 8 năm 2021 (thứ Ba) 

Ngày 17 tháng 8 (thứ Ba), chính phủ đã bổ sung tỉnh chúng ta vào danh sách những khu vực cần thực 

hiện biện pháp khẩn cấp. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi đã quyết định nội dung thực hiện 

biện pháp.  

  

[Yêu cầu đối với người dân] 
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Ngay cả trường hợp cần thiết phải ra ngoài thì hãy đi cùng người nhà hay người mà bình thường hay 

làm việc cùng, cố gắng đi với ít người và tránh đi đến nơi đông đúc và vào lúc đông người. 
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[Yêu cầu đối với cửa hàng ăn uống] 

  

 

Chúng tôi sẽ chi trả tiền hỗ trợ hợp tác cho cửa hàng ăn uống đáp ứng thực hiện yêu cầu. Mức hỗ trợ là 

40.000 Yên ~ 100.000 Yên 1 ngày tùy theo doanh thu. Đối với cửa hàng ăn uống đã từng được nhận trợ 

cấp, chúng tôi sẽ tạm ứng một phần trợ cấp là 640.000 Yên (40.000 Yên x 16 ngày). Ngoài ra, với những 

cửa hàng ăn uống dừng phục vụ rượu và ngừng kinh doanh, hay rút ngắn thời gian mở cửa, chúng tôi 

cũng sẽ chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà. (2/3 tiền thuê nhà hàng tháng, tối đa là 200.000 Yên) 
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Những đơn vị kinh doanh rượu chịu ảnh hưởng do việc ngừng phục rượu sẽ được hỗ trợ bổ sung thêm 

ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng từ chính phủ, và được nhận trợ cấp riêng của tỉnh. Ngay cả những doanh 

nghiệp vừa và nhỏ không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính phủ cũng sẽ được tỉnh hỗ 

trợ riêng một cách rộng rãi. “Tiền hỗ trợ hàng tháng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Fukuoka” 

sẽ được chi trả không chỉ tháng 8 mà cả tháng 9 nữa. 

[Yêu cầu đối với cơ sở thu hút và tập trung nhiều khách] 
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Đối với các sự kiện mà dự kiến sẽ đông người như bán hàng giá rẻ hay hạ giá, hãy đặc biệt thực hiện 

đầy đủ các đối sách. Tại những quầy bán đồ ăn ở tầng hầm của cửa hàng bách hóa - nơi được coi là có 

nguy cơ lây nhiễm cao, hãy sắp xếp khách vào sao cho số khách ít hơn một nửa so với thời điểm đông 

khách. 
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Chúng tôi sẽ chi trả tiền hỗ trợ hợp tác cho cơ sở thu hút và tập trung khách, cũng như khách thuê của 

cơ sở nếu đáp ứng thực hiện yêu cầu rút ngắn thời gian mở cửa. 

 [Yêu cầu với hoạt động (sự kiện)] 

 

Tạm thời thực hiện cho đến ngày 31 tháng 8, từ tháng 9 chúng tôi sẽ dựa theo thông báo từ chính phủ 

để đưa ra thông báo lại. 
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[Yêu cầu đối với đơn vị kinh doanh] 

 

Các đơn vị kinh doanh hãy hướng đến mục tiêu giảm 70% số người đi làm. 

Ngoài ra, đề nghị thực hiện các việc sau. 

・ Hạn chế làm việc sau 20 giờ, trừ trường hợp cần thiết để duy trì kinh doanh. 

・ Kêu gọi cán bộ công nhân viên triệt để thực hiện các đối sách phòng chống dịch bệnh dù ở trong hay 

ngoài nơi làm việc. Đặc biệt, yêu cầu tuyệt đối không đi đến cửa hàng ăn uống không đáp ứng thực hiện 

yêu cầu ngừng kinh doanh, rút ngắn thời gian mở cửa. 

[Yêu cầu với trường học] 
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Các hoạt động giáo dục tại trường học phải được thực hiện khi đã triệt để các đối sách cơ bản về phòng 

chống dịch bệnh như tránh ba yếu tố về tập trung, đeo khẩu trang,…Không tiến hành các hoạt động có 

nguy cơ lây nhiễm cao như tiếp xúc thân thể, các hoạt động có tiếng hò hét lớn,… 

[Hệ thống chăm sóc y tế] 

Bắt đầu từ hôm qua, chúng tôi đã tiến hành sử dụng thuốc kháng thể trung hòa (liệu pháp cocktail 

kháng thể) cho những người mà bệnh tình có nguy cơ chuyển biến nặng để ngăn ngừa bệnh chuyển biến 

nặng và tránh tình trạng thiếu thốn giường cho các ca bệnh nặng. 

Đối với những người chữa bệnh tại nhà, chúng tôi sẽ cho tất cả mọi người mượn máy đo nồng độ Oxy 

trong máu, và theo dõi cẩn thận sức khỏe của họ. Ngoài ra, trung tâm y tế sẽ tư vấn và giải đáp vào các 

ngày thường, khi muốn được tư vấn về sốt,…vào ban đêm hay ngày nghỉ thì trung tâm cũng sẽ nhanh 

chóng giải đáp qua “Đường dây điện thoại chuyên hoạt động vào ngày nghỉ, ban đêm” 

Ngoài ra, ngay cả với người sống một mình gặp khó khăn trong việc bảo quản lương thực, chúng tôi sẽ 

cung cấp miễn phí thực phẩm đóng túi. 

[Trạm cấp Oxy] 

 

Hơn nữa, vào cuối tháng 8, chúng tôi sẽ lắp đặt “Trạm cấp Oxy” mới. Chúng tôi sẽ lắp đặt trạm cấp 

Oxy để xử lý việc cấp Oxy (nguyên tắc là hoạt động 24 giờ) cho những người ở nhà mà bệnh tình chuyển 

xấu, cần phải nhập viện. 

Sau khi có yêu cầu từ trung tâm y tế hay phòng cháy chữa cháy, trạm sẽ tiếp nhận bệnh nhân và cấp 

Oxy hay tiến hành cho uống thuốc cho đến khi sắp xếp xong việc nhập viện tại bệnh viện sẽ đến. 
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Hiện nay, trong số các cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới, chúng tôi đang 

tiến hành chuẩn bị lắp đặt ở bên trong những cơ sở y tế có không gian đặt thiết bị Oxy, và dự kiến đến 

cuối tháng 8 sẽ bắt đầu. 

Người dân và các đơn vị kinh doanh, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức để ngăn chặn dịch bệnh. 


